Pepa Fluviá assumeix la direcció de robra
conjunta deis grups de teatre de Badalona
Ja han comengat els assajos de l'obra «Nits», de Mercé Rodoreda, i l'estrena és el mes d'octubre
ROSA DÍAZ I Badalona

• Després d'haver dirigit tres muntatges, Joan
Antón Sánchez ha passat el relleu de la direcció
de les obres de les companyies de teatre de
Badalona a Pepa Fluviá, que assumeix la diPepa Fluviá no arriba de
nou al projecte de muntar
un espectacle conjunt de
les companyies de teatre
que operen a Badalona en
el terreny aficionat, ideat
i portat- a la práctica peí
director del Teatre Zorrilla, Andreu Solsona. L'any
passat ja va col-laborar
amb Josep Antón Sánchez
—aleshores director de La
filia del mar, d'Angel Guimerá— i ha vist també les
anteriors obres que va dirigir Sánchez (Mare coratge, de Bertold Brecht, i Un
día, de Mercé Rodoreda).
"Pepa Fluviá arriba al
projecte de l'obra conjunta
amb energía i amb la certesa que és «un projecte
molt interessant». Segons
diu, el treball conjunt de
persones que pertanyen a
diverses companyies i que
habitualment treballen
sempre amb el mateix director, no només afavoreix
un coneixement mutu de
totes elles sino que també
permet un intercanvi de
maneres de fer teatre, «i
aixó els estimula molt i dinamitza les e n t i t a t s » ,
apunta Fluviá.
La prova és que el projecte, que permet una certa rotació en la participado d'actors de les companyies, ja que no sempre
repeteixen els mateixos de
cada entitat, ha tingut éxit
en totes les altres ocasions.
Aquest any, a mes a mes,
s'hi ha incorporat una nova
entitat, el grup de teatre
de la parroquia de Sant
Francesc de Búfala, que
se suma al Círcol Católic,
la societat L'Oliva de Canyet, el grup Arrels del
centre parroquial Sant Josep i la Cooperativa La
Moral, que son les entitats
que ja han participat en
edicions anteriors.
El muntatge el protago-

recció del projecte amb molta energía i amb
illusió. Ha tríat l'obra de Mercé Rodoreda
—la segona que faran les companyies de Badalona d'aquesta autora— L 'hostal de les tres
camélies, que en aquest cas es titulará Nits,

ates que inicialment l'autora va escollir aquest
títol per a aquesta obra. Els assajos ja han
comengat amb regularitat al Teatre Zorrilla,
i la ¡ntenció és estrenar el muntatge a mitjan
mes d'octubre.

EL PUNT I D

Alguns actors de les companyies de teatre que aquest any participen en el muntatge conjunt, durant un assaig. / R D

Una historia sobre violencia doméstica
R.D. / Badalona

• Pepa Fluviá ha escollit per al quart
muntatge conjunt de les entitats de
teatre de Badalona l'autora Mercé Rodoreda perqué, segons diu, «és forca
desconeguda dins de la dramaturgia
catalana», i ella considera que ha estat
una «bona opció». D'altra banda, ha
escollit L'hostal de les tres camélies,
que es titulará, de fet, Nits perqué
així la va titular la mateixa autora inicialment, peí seu contingut temátic.

nitzen, dones, 12 actrius
i actors provinents de les
cinc companyies: Montse
Duran, Feli Comas, Toni
Fortesa, Mercé Estévez,

L 'hostal de les tres camélies és un drama
rural que tracta sobre la subjugació
de les dones al poder masculí, sobre
la violencia conjugal, un tema que per
a l'autora és forca interessant i molt
actual: «Veiem molta violencia doméstica, ara mes que mai veiem homes
que maten les seves dones, violencia
per part deis marits, i Rodoreda explica
en la seva obra com les dones poden
arribar a suportar situacions matrimoniáis d'aquest tipus sense sortir-se'n.»

Josep Solaz, Salvador Prat,
Sergi Dueñas, Josep Badosa, Ferran Montaña,
Joan Guillem i Josep Fernández. Els assajos ja fun-

cionen a bon ritme al Teatre Zorrilla i l'estrena está
prevista per al segon cap
de setmana d'octubre al
mateix recinte.

L'APUNT
L'obra

>Nits, de Mercé
Rodoreda (o ¡.'hostalde
les tres camélies)
Actors I actrius

•Montse Duran, Feli
Comas, Toni Fortesa,
Mercé Estévez, Josep
Solaz, Salvador Prat,
Sergi Dueñas, Josep
Badosa, Ferran
Montaña, Joan
Guillem, Josep
Fernández
Direcció

•Peda Fluviá
9

Data d'estrena

• E l 12 d'octubre
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